Luomulihan
arvoketjutyöryhmä
21.9.2016 klo 13.00 -15.30, Ässäkeskus , Helsinki

Työryhmän kokoonpano
Nimi

Paikalla 21.04

Petteri Mäkelä , naudanlihan tuottaja

x

Fredrik von Limburg Stirum
Niina Myer, Yhdistyneet luomutuottajat

x

Hannu Kämäräinen, sianlihantuottaja, Kiuruvesi
Arto Jokinen, L’uomunokka
Pasi Tamminen, Tamminen (pj.)

x

Timo Marttinen, Kruunuherkku

x

Heikki Parviainen, Atria

x

Susanna Vehkaoja, Atria
Peter Westerholm, Pajuniemi
Petri Huhta, Tamminen
Sari Miettunen, SOK

X

Jarmo Hyvönen, Ruokakesko
Ulla-Maija Leskinen;

X

Päivi Rekola, ProAgria

x

Jukka Markkanen, MTK
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Sini Sillanpää, Luomuliitto

x

Merja Manninen, Evira
Brita Suokas, HY

x

Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry

x

Asialista
1. Lyhyt katsaus markkina- ja tuotantotilanteeseen (kierros
osanottajien kesken)
2. Opastusta eläinten hyvinvoinnin kannalta hyviin
jauhelihavalintohin, Tiina Kauppinen, Eläinten hyvinvointikeskus
3. Luomusianlihan tuotannon nykytilanteen selvityksen tuloksia, UllaMaija Leskinen
4. Luomulihapassi, viljapassin tapainen dokumentti luomulihan
jäljitettävyyden sujuvoittamiseksi, Brita Suokas,
Luomuvalvonnasta vahvuudeksi -hanke
5. Viljelijöiden tulevaisuuden näkymät luomun suhteen
6. Luomun tarinan jalkauttaminen
7. Luomurehujen ja lääkinnän fokusryhmä
8. Muut asiat
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Katsaus markkinatilanteeseen
• SOK:lla tuoreessa luomulihassa hyvää kasvua noin 20 %.
Jauheliha kasvaa hyvin, samoin lammas. Luomubroilereissa
kulutus siirtyy arvokkaampiin osiin.
• Lihavalmisteiden puolella taas on laskua. Kysyntää olisi
enemmän kuin tarjontaa.
• Puheenjohtajan mukaan markkinassa on nyt sitä imua, mitä on
odotettu. Jalosteita tarvittaisiin, jotta siasta kaikki osat
saataisiin hyödynnettyä. Tamminen ottaa vastaan vain
luomukaritsaa.
• Hinnottelu olennaista kysynnän ylläpitämiseksi ja
vauhdittamiseksi.

Katsaus tuotantotilanteeseen
• Tukisäädösten ja tuenmaksujen viivästykset erityisesi AB-alueilla
ovat saaneet jotkut tilat lopettamaan luomunaudanlihan tuotannon.
• Ongelmana erityisesti loppukasvattamojen puute. Pihvivasikkaa tulee
markkinoille, mutta ei ole luomukasvattamoita.
• Tarkastuksissa myös tullut esille uusia ongelmia; rikkakasvit, josta
luomutiloille on tullut sanktioita.
• Atrian mukaan sianlihan tuotannossa kannattavuus on tuottajilla
myös veitsenterällä.
• Petteri Mäkelän mukaan pienteurastamoiden tarkastuksissa ja
vaatimuksissa suuria eroja.
• Vuodenvaihteessa arvioitiin naudanlihan saatavuuden olevan
kunnossa. Nyt vaikuttaa siltä, että tarjonta rajoittaa myyntiä.
 Selvitetään tarkemmin tukisäädösten vaikutukset. Ryhmän
tuottajajäsenet toimittavat omat tietonsa Marja-Riitalle lokakuun
aikana. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

Opastusta eläinten hyvinvoinnin kannalta
hyviin jauhelihavalintohin,
• Tiina Kauppinen, Eläinten hyvinvointikeskuksesta
(EHK) esitti EHK:n työstämää aineistoa kuluttajan
valintoihin.
• Keskustelussa tuli esille seuraavaa
• Useimmissa tapauksissa luomu on eläinten hyvinvoinnin kannalta
paras valinta.
• Aineisto pidetään yksinkertaisena, jotta mahdollisimman moni
kuluttaja ymmärtää
• Esim. korsirehulla ruokittu olisi hyvä, mutta kaupasta kuluttajan on
sitä nyt mahdoton valita
• Aineisto julkistetaan Elma-Messujen yhteydessä 11.-13-11.

Luomusianlihan tuotannon nykytilanne
• Ulla-Maija Leskinen esitteli tilakäynteihin perustuvan selvityksen
tuloksia.
• Tuottajat ovat sitoutuneita tuotantoon ja heidän ammattitaitonsa
on hyvä.
• Tilojen välillä on kuitenkin eroja ja hyväksi todettuja käytäntöjä
tulisi levittää laajemmalle.
• Tilan omaan rehuntuotantoon on satsattava: Sadot suuremmiksi ja
kasvivalikoima monipuolisemmaksi
• Ruokintakokeita tarvittaisiin myös luomuemakoille.
• Lihasikojen ruokintaa tulisi monipuolistaa ja ja optimoida.
• Teurastusohjelman tulisi olla tarkempi, jotta eivät kasva liian
suuriksi.
• Emakoiden tiinehtyvyyteen ja porsaskuolleisuuteen tulee kiinnittää
enemmän huomioita
• Kannattavuuden näkökulmasta yhdistelmäsikala on selvityksen
mukaan paras vaihtoehto.

Luomun tarinan jalkauttaminen
• http://proluomu.fi/hankkeet/koordinaatiohanke-20152017/luomun-tarina/
• http://proluomu.fi/tarinameemit/#lightbox/8/
• http://luomuailmanmuuta.fi/
• Myytin murtajaiset
• Faktameemit
• http://proluomu.fi/wpcontent/uploads/sites/3/2016/09/ohjelma2016_nettiin_A4.pd
f
• Huono Äiti goes luomu
• Luomukokkikisa Elma -messujen yhtydessä

Muut asiat
• Brita Suokas ei sairastumisen vuoksi päässyt kokoukseen,
joten asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
• Marja-Riitta Kottila esitteli Viljelijöiden tulevaisuusnäkymät
tutkimuksen luomutuloksia. (kts. liite)
• Mittarityöryhmän työ on käynnistynyt. Tuloksia julkistetaan
Luomufoorumissa 1.2.2017.
• Lääkintä/rehut toisen fokusryhmän aihe (työ käynnistyy
joulukuussa).
• Seuraava kokous 22.11. klo 9 Keskolla (osoite: Kyytitie 31,
01380 VANTAA (NAVIKAATTORIT TUNNISTAA Jokiniementie 31
osoitteen).

